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 ރޯދަމަހާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް

 !ްރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުނ         

 ްޚަޞާއިޞުތައް... މަހުގެރަމަޟާނ                                    

 .ެރޯދަކުރުކުރުން... މައްސަލައެއް ނޫނެވ 

 އިޢުތިކާފުކުރުން... މިސްކިތުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާލުންތޯ؟ 

 !ެއުފާވެރިކަމުގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވ 

 .ްޢީދު ދުވަހުގެ ބައެއް މުޙިންމު ޢަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތައ 
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 ރަމްޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުން!

 

 احلمد هلل والصالة والسالم على حممد وعلى آله و صحبه أمجعني , وبعد...

ވެ. އެއްބަޔަކީ ރޯދަމަހަށް މީސްތަކުން ބެހިގެންވަނީ ދެބައަކަށެ ތައްޔާރީވުމުގައި މި މާތް މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި

އްޞަކޮށްގެން ފޮނުވަން ބަދިގެ ސާމާނު ހޯދައި، ޓީވީން ރޯދަމަހަށް ޙާތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގޭގެ ފަރުނީޗަރު ބަދަލުކޮށް، 

ހުރީކޮން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕޮރުގުރާމުތަކެއްތޯ ބަލައި އެއަށް ވަޤުތުހުސްކުރާ މީހުންނެވެ. އަނެއްބަޔަކީ  ހަމަޖެހިފައި

ސުތައްވެސް ތައްޔާރުކޮށް އެމަހުގެ ބޭނުން އެމީހުންގެ ގެތައް ރަމްޟާންމަހަށް ތައްޔާރުކުރާ ބީދައިން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފް

 އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލައި ހޯދާމީހުންނެވެ. 

 

. އެއީ ދުރާލައި ޝަޢުބާން މަހުން ފެށިގެން ވެސް އެއްގޮތް ކަމެއް އެބަ ހުއްޓެވެ ދެބައިމީހުންގެ ނަމަވެސް މި

 މިލިޔުމަކީ މިއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމެވެ. އެހެންކަމުން ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާންމަހަ މިބައިމީހުން މި

ކުރާނެ ގޮތް އެނގިގެން  ގަޅު ތައްޔާރީވަމުންދާ މީހުން އެކަން ސީދާނވެސް ފައިދާކުރާނެ ލިޔުމެކެވެ. ނުރަ ދެބައިމީހުންނަށް

 ސީދާކުރުމަށް އާ ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.ރީވަމުންދާ މީހުންނަށް އެކަން  އިތުރަށް ތައްޔާ ދާނެއެވެ. އަދި ރަނގަޅު

 

ކުރުން  ގޮތަށް ޢަމަލު ދަންނަވާ އެގޮތުން މިމަހަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރީވެ މަރުޙަބާކިޔަން ބޭނުންވާ މީހާ މި

 އެދެވިގެންވެއެވެ؛

 ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުން: – 1

ން ޙާއްޞަކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިންސާނާގެ މުޅި ޙަޔާތުގައި އޭނާ ތައުބާވުތައުބާވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. މިމަހަށް ވަކިން 

ބަރަކާތްތެރި މަހެއް ކަމުން މިމަހާ  މަތީގައި އަބަދުމެ ދެމިހުންނާން ޖެހޭނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ކުރިމަތިވަމުން އަންނަނީ

ކަމުގައި  މަހަށް އަދާކުރެވޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މެހެމާންދާރީ ބައްދަލުވާ ހިނދު އިތުރަށް ހިތް ނިޔަށް ސާފުކޮށް ތައުބާވުމީ މިމާތް

 ވެގެންދާނޭ ކަމުގެ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ.

މާނައީ: އޭ އީމާންވި މީސްތަކުންނޭވެ. ތިޔަބައިމީހުން   13النور / ) َوتُوبُوا ِإَلى اللَِّه َجِميعًا أَي َُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن (

 އަށް ތައުބާވާށެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ކާމިޔާބުވުމަށްޓަކައެވެ.هللا އެކައްޗަކަށް އެކީ 

 

 ދުޢާކުރުން: – 2
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މަހަށްވީމަ އެމަސް ލިބޭތޯ،  . އެބައިމީހުން ރޯދަމަސް ޖެހެން ހައުތްމަތުގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ ފަރާތުން ވާރިދުވެގެންެވެއެވެ

މަސްވަންދެން  ހަ . އަދި ރޯދަމަސް ނިމުމުންދަންނަވައެވެ އެދި ދުޢާހަޟްރަތުގައި  ގެهللاއަދި އެމަހާ ބައްދަލުވޭތޯ 

 އެރޯދަމަހުގައި ކުރެވުނު އަޅުކަންތައް ޤަބޫލުކުރައްވާތޯވެސް ދުޢާކުރެއެވެ. 

ފުރިހަމަ ޡަވާބާއި ދަރުމަ  މި ރޯދަމަހުގެތައުފީޤާއި،  އެހެންކަމުން، މިރޯދަމަހުގައި އަޅުކަންތަކުގައި މަޝްޣޫލުވެ އުޅުމުގެ

 ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ދުޢާ ވަރުވޭތޯ ކޮންމެ މުސްލިމަކުމެމިން

 

 މަތިވެރި މާތް މައްސަރާއި ބައްދަލުވާތީ އެކަމާ އުފާކުރުން: މި – 3

ވެސް ޙާއްޞަ އަދި ބޮޑު  ބައްދަލުކުރާ ވަރަށްއާއި  ތަކުގެ ތެރެއިން މުސްލިމުއަޅާގެ ނިޢުމަތް سبحانه وتعاىلهللا  މާތް

ވެގެންދެއެވެ. އެހެނީ މިއީ ހެޔޮކަމުގެ މޫސުމެވެ. ސުވަރުގޭގެ  އާއި ބައްދަލުކުރުން މަސް އޭނަމާތް  ކަމުގައި މި ނިޢުމަތެއް

ރަޙުމަތް އޮއްސާލެވޭ  ގެسبحانه وتعاىلهللا ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވާލެވޭ މޫސުމެކެވެ. ނަރަކާއިގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވޭ މޫސުމެކެވެ. 

 ކެވެ.މޫސުމެކެވެ. އުފާވެރިކަމުގެ މޫސުމެ

 

އެހެންކަމުން، މި ބަރަކާތްތެރި މަސް އަންނާތީ އެކަމަށް އުފާ ފާޅުކޮށް، މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް މި މަތިވެރި 

 ވެސް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. މަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކު ބާދީ އަދާކުރުމަކީ ކޮންމެހެން

 

 ރޯދަ ޤަޟާކުރުން: -4

. ކުރީ ރޯދަމަހުގެ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދަތައް ޝަޢުބާން މަހާ ބާބަކަށް ވެދާނެއެވެމިއީ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ 

ނޫނެވެ. އެހެނީ ގިނަ ފަހަރަށް އެކަނބަލުން  މައްސަލައެއްހުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މިއިކީ މާ ބޮޑު  ނުނިމި ހަމައަށް ޤަޟާކޮށް

ފިރިމީހާގެ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުމުގައްޔާއިި ކުދިން ބަލައި ގޭތެރެ ހަމައަކަށް އެޅުވުމުގައި ރެއާއި ދުވާލު ހޭދަކުރަންޖެހެއެވެ. މި 

ނިމި ނު ޤަޟާކޮށްޝަޢުބާން މަހާ ހަމަޔަށް އަންނައިރުވެސް ބައެއް ރޯދަތައް ދެންނެވި ސަބަބާ ހުރެ، ބައެއް ފަހަރު 

ހުރެދާނެއެވެ. ވީމާ، ޝަޢުބާން މަހުގައި އެ ރޯދަތައް ހިފުމަށް އަވަސް ވެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެނީ، ރޯދަތައް ޤަޟާ 

 ކުރަން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުލިބޭނެތީއެވެ.

 

َها تَ ُقوُل :  َي اللَُّه َعن ْ ْعُت َعائيَشَة َرضي َيهُ كَ )َعْن َأِبي َسَلَمَة قَاَل : َسَي يُع َأْن أَْقضي ْن َرَمَضاَن َفَما َأْسَتطي اَن َيُكوُن َعَليَّ الصَّْوُم مي
ވިދާޅުވަނިކޮށް  رضي هللا عنهاރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ސަލަމަތު ވީދާޅުވިއެވެ. ޢާއިޝާ هللا މާނައީ:  (إيال ِفي َشْعَبانَ 
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 ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ތިމަން ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދަތައް ތިމަންކަމަނާގެ މައްޗަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެހީމެވެ. )ބައެއްފަހަރު

 .( ޝަޢުބާން މަހުގައި ނޫނީ ނުލިބެއެވެ ނާއަށް އެރޯދަތައް ޤަޟާ ކުރާނޭ ފުރުޞަތުކަމަ

   

 ފިލުވުން: ބެހޭގޮތުން ބަލައި އޮޅުން ރޯދަމަހުގެ ޙުކުމްތަކާ -5

ގޮތުން ބޭއްވޭ  ކިޔުމާއި ރޯދަ މަހާ ގުޅޭހުންނަ މަޢުލޫމާތު  ފައިބެހޭގޮތުން ޢިލްމުވެރީން ލިޔުއްވައި ރޯދަޔާމި ބާބުގައި، 

ޙާއްޞަ ދަރުސްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ރޯދައާއި ބެހޭ ފިޤުހު އިތުރުވެ ރޯދަ ފުރިހަމަ 

ދައާއި ބެހޭގޮތުން އަނބިދަރީންނަށް ދާނެއެވެ. އަދި ތިމަންނަޔަށް އެނގޭ މިންވަރުން ރޯ ލިބިގެން ގޮތުގައި ހިފުމުގެ ތައުފީޤު

މަޢުލޫމާތުތައް  ދިނުމަކީ އެ މީހުންނަށް ބުނެ ވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އެނގޭ އެއްޗެހި އެހެން އުގަންނައިދިނުން

 ސިނކުޑީގައި ހަރުލާނެ ކަމެކެވެ.

 

 ޝަޢުބާން މަހުގެ ސުންނަތް ރޯދަހިފުން: -6

ْن َشْعَباَن ، قَاَل : ) َذليَك َعْن ُأَساَمة ْبن َزْيٍد قَاَل :  ُهوري َما َتُصوُم مي ْن الشُّ قُ ْلُت : يَا َرُسوَل اللَّهي َلَْ أََرَك َتُصوُم َشْهرًا مي
نيَ  بُّ َشْهٌر يَ ْغُفُل النَّاُس َعْنُه بَ نْيَ َرَجٍب َوَرَمَضاَن ، َوُهَو َشْهٌر تُ ْرَفُع فييهي اأَلْعَماُل إيىَل َربِّ اْلَعاَلمي ِي ُُ  . أَْن يُ ْرَفَع َعَمليي َوأَنَا َصائيٌم ( َف

ގެ ރަސޫލާއެވެ. ޝަޢުބާން هللاވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެންނެވީމެވެ. އޭ أسامة بن زيد ރުއްސުންލެއްވި هللا މާނައީ: 

އްވިއެވެ:) އެމަހަކީ މަހު ހިއްޕަވާ ފަދައިން އެހެން މަހެއްގައި ތިފަދަ ގޮތަކަށް ރޯދަ ހިއްޕަވާ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ޙަދީޡްފުޅުކުރެ

މީސްތަކުން އެމަހަކާމެދު ޣާފިލުވެފައިވާ މަހެކެވެ. އެއީ ރަޖަބުމަހާއި ރަމަޟާންމަހާއި ދެމެދެވެ. އަދި އެމަހަކީ ޢާލަމްތަކުގެ 

ވެރި ރައްބަށް އަޅާގެ ޢަމަލުތައް އުފުއްލެވޭ މަހެވެ. އެހެންކަމުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލު އުފުއްލެވޭއިރު ރޯދައަށް 

 ންނެވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޯބިކުރައްވަމެވެ(.ހު

 

ޝަޢުބާން މަހުގައި އެކަލޭގެފާނު އާދަޔާޚިލާފަށް ރޯދަ ހިއްޕެވުމުގެ ޙިކުމަތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ޙަދީޡުން ބަޔާންވެގެން 

ގެ ޙަޟްރަތަށް އުފުއްލެވޭ މަސް ކަމަށްވާތީއެވެ. ނަމަވެސް މިއަށް هللاހިނގައްޖެއެވެ. އެއީ އެމަހުގައި އަޅުތަކުންގެ ޢަމަލު 

ން ޙިކުމަތެއްވެއެވެ. އެއީ ފަރުޟު ނަމާދުތަކުގެ ކުރިން އިހު ސުންނަތްކުރާފަދައިން ކުރެވޭ ޢިލްމުވެރީން އިތުރުކުރައްވާ އެހެ

ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވުމެވެ. ފަރުޟު ނަމާދުގެ ކުރީން ސުންނަތްކުރުމަކީ ނަމާދަށް ތިމަންނަގެ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން އިތުރުވެ، 

ޔާރީވާންލިބޭތީއެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ޝައުބާން މަހު ރޯދަހިފުމަކީ ފަރުޟު ނަމާދަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއްދެވި ފުރިހަމައަށް ތައް

 ރަމަޟާން މަހަށް ވެވޭ ތަމްރީނެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ޢިލްމުވެރީން ސިފަކުރައްވައެވެ. 
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އިސްވެ ބަޔާންވެގެންދިޔައީ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ. 

 އިތުރުންވެސް ކުރެވިދާނެ ބައިވަރު މޮޅެތި ކަންތައްތައް ހުރެދާނެ ކަމީ ޝައްކެތްހުރި ކަމެއްނޫނެވެ. މީގެ

 

 އަޅަމެންނަށް މިރަމަޟާން މަހުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވާދޭއެވެ!... އާމީން..هللا މާތް 

 ރަމަޟާންމަހުގެ ޚަޞާއިޞުތައް!....

 

ރަމަޟާން މަހަކީ އެމަހަކަށް ހުރިހާ މުސްލިމުންވެސް އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ މަހެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، 

هللا ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ މާތް މައްސަރުކަމުގައިވާތީވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން މާތް هللاސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. 

އެހެން އެއްވެސް މަހަކަށް ލިބިގެންނުވާފަދަ މަތިވެރިކަމަކާއި  ވަނީ މިމަހުގައި ވަކީން ޙާއްޞަ ޞިފަތަކެއް ލައްވާފައެވެ. އެއީ

 އެގޮތުން މި ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާންމަސް އެހެން މަސްތަކުގެ މައްޗަށް މަތިވެރިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާލާނަމެވެ؛ ޞިފަތަކެކެވެ.

 

 އެގޮތުން. ލައްވާފައެވެ ވަނީهللا  މާތް ރުކުންކަމުގައި ވަނަ 4 އިސްލާމްދީނުގެ ރޯދަހިފުމަކީ މިމަހުގައި ހަމަކަށަވަރުން -1

دَ :ީވަޙީކުރައްވަނهللا މާތް َن اْْلَُدى َواْلُفْرقَاني َفَمْن َشهي َناٍت مي ْهَر : ) َشْهُر َرَمَضاَن الَّذيي أُْنزيَل فييهي اْلُقْرآُن ُهدًى ليلنَّاسي َوبَ ي ِّ ْنُكُم الشَّ  مي
)ރަމްޟާން މަހަކީ އެމަހެއްގައި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނު މަހެވެ. އެއީ މީސްތަކުންނަށް ހުރި މާނައީ:  381فَ ْلَيُصْمه( البقرة / 

ހިދާޔަތެއްކަމުގައްޔާއި ހައްޤާއި ބާޠިލް ވަކިކޮށްދެނިވި އެއްޗެތްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެމަހާ ބައްދަލުވެއްޖެ މީހާ ފަހެ އެމަހުގައި 

 ރޯދަ ހިފާހުށިކަމެވެ.(

 

ން  المحفوظ اللوحމަހެއްގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނު މަހެވެ. އެހެނީ އެ ޤުރުއާން ރަމަޟާން މަހަކީ އެ -2

އިޚްތިޔާރުކުރެއްވީ މިމަހުގެ ރޭތަކުގެ ތެރެއިން ރެއެއްކަމުގައިވާތީއެވެ. هللا ދުނިޔޭގެ އުޑަށް ބާއްވައިލައްވަން ކީރިތިވަންތަ މާތް

َن اْْلَُدى َواْلُفْرقَاني  ) َشْهرُ : ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ:هللا އެގޮތުން މާތް َناٍت مي  (َرَمَضاَن الَّذيي أُْنزيَل فييهي اْلُقْرآُن ُهدًى ليلنَّاسي َوبَ ي ِّ
މާނައީ: )ރަމްޟާން މަހަކީ އެމަހެއްގައި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނު މަހެވެ. އެއީ މީސްތަކުންނަށް ހުރި ހިދާޔަތެއްކަމުގައްޔާއި 

ޗެތްގެ ގޮތުގައެވެ(. އަދި ހަމައެހެންމެ އެޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނީ އެމަހުގައިވާ ލައިލަތުލް ހައްޤާއި ބާޠިލް ވަކިކޮށްދެނިވި އެއް

َلةي اْلَقْدري ވަޙީ ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. هللا ޤަދްރިވިލޭ ރޭ ކަމުގައިވެސް މާތް  މާނައީ: ) ހަމަކަށަވަރުން  (: ) إينَّا أَنْ زَْلَناُه ِفي لَي ْ

 ލައިލަތުލް ޤަދްރިވިލޭރޭގައެވެ(.އެޤުރުއާން ބާވައިލެއްވީ هللا ތިމަން
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ހަމަކަށަވަރުން، ރަމަޟާންމަހަކީ އެމަހެއްގައި ރޭތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ރޭ ލައްވާފައިވާ މަހެވެ. އެއީ ލައިލަތުލް  -3

ޤަދަރު هللا ޤަދްރިވިލޭ ރެއެވެ. އެއްހާސް މައްސަރުގެ ހެޔޮކަމަށްވުރެ ހަމައެކަނި އެރޭގެ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ. މިކަން މާތް

َلُة اْلَقْدري : ޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ސޫރަތުގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަ َلُة اْلَقْدري . لَي ْ َلةي اْلَقْدري . َوَما أَْدرَاَك َما لَي ْ ) إينَّا أَنْ زَْلَناُه ِفي لَي ْ
 َِ َي  ْن ُكلِّ أَْمٍر . َسالٌم هي ْن أَْلفي َشْهٍر . تَ نَ زَُّل اْلَمالئيَكُة َوالرُّوُح فييَها بيإيْذني َرِّبِّيْم مي ٌر مي މާނައީ: )  َّتَّ َمْطَلعي اْلَفْجري (َخي ْ

އެޤުރުއާން ބާވައިލެއްވީ ލައިލަތުލް ޤަދްރިވިލޭރޭގައެވެ. އަދި ލައިލަތުލް ޤަދްރިވިލޭރެއަކީ، هللا ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން

ރެ ހެޔޮކަން ކޮންރެއެއްކަން ކަލޭގެފާނަށް އަންގައިދިނީ ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ؟. ލައިލަތުލް ޤަދްރިވިލޭރޭ، އެއްހާސް މައްސަރަށްވު

ބޮޑެވެ. މަލާއިކަތުންނާއި، ޖިބްރީލުގެފާނު އެބޭކަލުންގެ ވެރިރައްބުގެ އިޒްނަފުޅާއެކު، ހުރިހާ އަމްރުފުޅުތަކާއިގެން އެރޭ 

ފައިބައިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެއީ ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވެއްޖެއުމަށްދާންދެން، އަމާންކަމާއި، ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ 

 ރެއެކެވެ(.

 

ވަނީ ރަމަޟާންމަސް އިތުރަށް މާތް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި هللا އެހެންކަމުން، ލައިލަތުލް ޤަދްރިވިލޭރޭގެ ސަބަބުން މާތް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އެރޭގެ މަތިވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަކި ޚާއްޞަ ސޫރަތެއްވެސް ވެއެވެ. އެއީ ކުރީގައި މާނައާއި އެކު 

ގެ( ވަރަށް ގިނަ هللاވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ކައުއިތުރު ޞާހިބާ )ޞައްލަބަޔާންވެގެންދިޔަ ސޫރަތުލް ޤަދްރިއެ

ريمَ  .)ެޙަދީޡްފުޅުތައްވެސް މިރޭގެ މާތްކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެފައިވެއެވ ُِ َرَها فَ َقْد  ريَم َخي ْ ُِ ْن أَْلفي َشْهٍر,َمْن  ٌر مي َلٌة َخي ْ  ليلَّهي فييهي لَي ْ
ގައި އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑު ރެއެއް ވެއެވެ. އެރޭގެ ހެޔޮކަމުން ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެމަހުهللاމާނައީ: މާތް  (

 މަޙްރޫމްވެއްޖެ މީހާ، ފަހެ ހަމަކަށަވަރުންވެސް އެމީހެއް މަޙްރޫމްވެއްޖެއެވެ(.

 

ޙަދީޡްފުޅުކުރައްވަނީ  - وسلم عليه هللا صلى -އަދިވެސް އެރޭގެ މަތިވެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ

ْن َذنْبيهي " މިފަދައިންނެވެ. َم مي َر َلُه َما تَ َقدَّ تيَسابًا ُغفي ِْ َلَة اْلَقْدري إميَانًا َوا މާނައީ: " އީމާނާއި ޡަވާބުގެ ނިޔަތުގައި  ، " َمْن قَاَم لَي ْ

 ލައިލަތުލް ޤަދްރިވިލޭރޭ ޤިޔާމްކޮށްފި މީހެއްގެ އިސްވެދިޔަ ފާފަތައް ފުހެވިއްޖެއެވެ". 

 

އަދި މިމަހުގައި ޡަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދިގެން ދުވާލުގައި ރޯދަހިފައި ރޭގަނޑުގައި ޤިޔާމްކޮށްފި މީހެއްގެ އިސްވެގޮސްފައިވާ  -4

من "ޙަދީޡްކުރައްވާފައިވެއެވެ.  - سلم و عليه هللا صلى –ފުއްސަވާދެއްވައެވެ. އެގޮތުން މާތް ނަބިއްޔާ هللا ފާފަތައް މާތް
މާނައީ:" އީމާންކަމާއެކު ޡަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދިގެން ރަމްޟާންމަހުގެ  ،غفر له ما تقدم من ذنبه "صام رمضان إميانا واِتسابا 

َلَة اْلَقْدري إميَانًا ރޯދަހިފައިފި މީހެއްގެ އިސްވެދިޔަ ފާފަތައް ފުހެވިއްޖެއެވެ". އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.  " َمْن قَاَم لَي ْ
َر َلُه  تيَسابًا ُغفي ِْ ْن َذنْبيهي "َوا َم مي މާނައީ: " އީމާނާއި ޡަވާބުގެ ނިޔަތުގައި ލައިލަތުލް ޤަދްރިވިލޭރޭ ޤިޔާމްކޮށްފި  ، َما تَ َقدَّ

 މީހެއްގެ އިސްވެދިޔަ ފާފަތައް ފުހެވިއްޖެއެވެ".
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އިގެ ދޮރުތައް ގެ ރަޙްމަތުގެ ގޯތިކަމުގައިވާ ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވާލެވެއެވެ. އަދި ނަރަކަهللا މި މަހުގައި މާތް  -5

މިކަމަށް  - سلم و عليه هللا صلى ބަންދުކުރެއެވެ. ނުބައި ނުލަފާ މާރިދު ޖިންނިތައް ކަސްތޮޅި އަޅުވާލެއެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ

دت  ޢިޝާރާތްކުރައްވައި ޙަދީޡްކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ.  " إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة , وغلقت أبواب النار , وُصفِّ
މާނައީ: " ރަމަޟާންމަސް އައިސް ޖެހުމުން، ފަހެ ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވާލެވެއެވެ. އަދި ނަރަކައިގެ  "، الشياطني

 ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވެއެވެ. އަދި ޝައިޠާނުންތައް ކަސްތޮޅު އަޅުވާލެވެއެވެ".

 

 صلى ސަލާމަތްކުރައްވައެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާމިންޖުކުރައްވާ هللا މިމަހުގެ ކޮންމެ ރައަކު ނަރައިން އެތައް ބަޔަކު މާތް  -6

ގެ މި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން ޙަދީޡްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. هللا އަރަހުށި ހުސްޠާހިރުވަންތަ މާތް - وسام عليه هللا

ރެއަކު )ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ މީސްތަކުން ވީއްލާ ކޮންމެ ރެއަކު(    ކޮންމެ تعالىهللا މާނައީ: "  " هلل عند كل فطر عتقاء " 

  ނަރަކައިން މީހުން މުއްތިކުރައްވައެވެ".

 

ރޯދަމަހުގެ ރޯދައަކީ، އަޅާއަށް ދެރޯދަމަސް ދެމެދުގައި ކުރެވޭ ފާފަތައް ފުހެލަދޭ ކައްފާރާއެކެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ބޮޑެތި  -7

ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވެގެން ހުރިނަމައެވެ. ބޮޑެތި ފާފަތަކަށް ޖެހޭނީ ތައުބާވާންށެވެ. ރޯދަމަހުގެ ރޯދައަކީ ކައްފާރާއެއްކަމަށް 

ورمضان إىل رمضان , مكفرات ما "ޙަދީޡްކުރެއްވިއެވެ.  - سلم و عليه هللا صلى –މާތް ޞާޙިބާ ޢިޝާރާތްކުރައްވަމުން 
މާނައީ: ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ދުރުވެގެން ހުރެއްޖެނަމަ، ދެ ރޯދަމަސް ދެމެދުގައި ކުރެވޭ ފާފަތަކުގެ  بينهن إذا اجتنبت الكبائر "

 ކައްފާރާއަކަށް ރޯދަ ވާނެއެވެ".

   

ރެއެއްގައި، އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި، އެ އިމާމު މީހާ ނިމެންދެން ތަރާވީސްކޮށްފި މީހަކު މުޅިރޭގަ  ރަމަޟާންމަހުގެ -8

" މިކަމަށް ޙަދީޡްކުރައްވާފައިވެއެވެ.  سلم و عليه هللا صلى ޤިޔާމްކުރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔެވޭނެއެވެ. މާތް  ނަބިއްޔާ

މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން، މީހަކު އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި އިމާމާ  "إنه من قام مع اإلمام َِّت ينصرف كتب له قيام ليلة 

 ނިމެންދެން ޤިޔާމްކޮށްފިނަމ،ަ މުޅި ރޭގެ އަޅުކަން ކުރިކަމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ލިޔެވޭނެއެވެ".

 

ވާބާއި ދަރުމައަކީ އަދި ރޯދަމަހުގައި ކުރާ ޢުމްރާއެއް ޙައްޖަކާ އެއްފަދަ ވެގެންވެއެވެ. ޤަބޫލުކުރެއްވިގެންވާ ޙައްޖެއްގެ ޡަ -9

އްވަމުން ޙަދީޡްކުރެއްވިއެވެ. އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަނބަލަކަށް އިރުޝާދުދެ هللا صلى ސުވަރުގެއެވެ. އެހެންމަކުން މާތް ނަބިއްޔާ

މާނައީ: ރަމަޟާން  " معي حجة:"  لمسلم رواية وفي,  " فإذا جاء رمضان فاعتمري , فإن عمرة فيه تعدل ِجة "
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ކަމުގައިވާ ނަމަ، ކަމަނާ ޢުމްރާވާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން، އެމަހުގައި ކުރާ ޢުމްރާއެއް ޙައްޖަކާ މަސް އަތުވެއްޖެ 

 އެއްފަދައެވެ". ދެން މުސްލިމް ރިވާޔަތެއްގައި ވަނީ:" އެއީ ތިމަންކަލޭގެ ފާނާއި އެކު ޙައްޖެއްވުން ފަދައެވެ".

 

ގެ މަތިވެރި ސުންނަތެކެވެ. މުއުމިންތަކުންގެ هللا صلى ތް ނަބިއްޔާމިމަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގަ އިޢްތިކާފަށް އިނުމަކީ މާ -01

މިވާހަކަ ވަރަށް  عنها هللا رضي عائشة ގެ އަނބިކަނބަލުން -سلم و عليه هللا صلى–މަންމަ އަދި ކައު ނަބިއްޔާ 

َّ صلى اهلل عليه وسلم َكاَن يَ ْعَتكيُف ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރައްވައެވެ.  َّتَّ تَ َوفَّاُه اللَُّه تَ َعاىَل " أَنَّ النَِّبي َِ ْن َرَمَضاَن  َر مي اْلَعْشَر اأَلَواخي
ْن بَ ْعديهي " ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު  - سلم و عليه هللا صلى -މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން، ނަބިއްޔާ  , ُُثَّ اْعَتَكَف أَْزَواُجُه مي

ޅުވަންދެން ކޮންމެ ރޯދަމަހަކުވެސް މިގޮތަށް ހުންނެވިއެވެ. ދެން ދިހެއްގައި އިޢްތިކާފަށް ހުންނަވައެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަފު

 އަކަލޭގެފާނަށްފަހު، އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަބަލުންތައް މިގޮތަށް އިޢްތިކާފުކުރެއްވިއެވެ". 

 

މި މާތް ރަމަޟާން މަހަށް އަދި އިތުރު ޚަޞާއިޞުތައްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ވަރުން ފުއްދާލަމެވެ. 

 ވަޞިއްޔަތަކީ، ތިބާ މި ރޯދަމަސް ސީރިއަސްކޮށްނަގާށެވެ. ވަޤުތު ގެއްލުވާނުލާށެވެ. ވެހޭތާ ފެންނަގާށެވެ. 
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 މައްސަލައެއްނޫނެވެ!...ރޯދަ ކުރުކުރުން... 

 

އާދެ، ހައިރާންވެ ނުލައްވާށެވެ. ސުރުޙީ އެ އޮތީ ރަނގަޅަށެވެ. އަޅުގަނޑު ލިޔުނުގޮތަށެވެ. ވިދާޅުވަމުން ކުރިޔަށް 

 ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. އޭރު އެކަން އިތުރަށް ޔަޤީންވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

 

އާދެ، ރޯދަ ކުރުކުރުމޭ ބުނެވެނީ ރޯދަހިފައިގެން ހުރެ ކޮންމެވެސް ކަމެއްގައި މަޝްޣޫލުވެ ހުރެ އެދުވަހުގެ ވަޤުތު 

ދުއްވާލުމަށެވެ. އެގޮތުން، އެކި މީހުން އެކިއެކި ކަންތައްކޮށް އުޅެއެވެ. މިގޮތުން ޓީވީއާއި ބައެއް ރޭޑިޔޯ ޗެނެލްތައް ވަނީ 

ގޮސްފައެވެ. އެޕިކަޕުން މިޕިކަޕަށެވެ. ރަތް ލޮރީން ނޫ ލޮރީ އަށެވެ. ލަވަޔާއި  މިކަމުގައި ވަރަށް ކުރިއަރައިގެން

މިޔުޒިކުގައެވެ. ޒާމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު ފޭސްބުކު ކަހަލަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކިންގް ވެބްސައިޓްތަކަށްވެސް ލިބޭ ތަރުހީބު 

 "ވެ. ރޯދަ ވަރަށްވެސް ކުރެވެ. ކުޑައެއްނޫނެވެ. ތެދެކެވެ. ވަޤުތު ދާގޮތް ބުނެދޭން ނޭނގޭހާވެސް "ފާސްޓެ

 

ލޮބުވެތި އަޙުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ. މިރޯދަމަހުގެ މަތިވެރިކަމުގެ ވާހާކަ އަޅުގަޑުވާނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ލިޔުމެއްގައި 

ގެ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެ ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. އެހެންކަމުން، ކުރުގޮތަކަށް އެކަމަށް ޢިޝާރާތްކޮށްލާނަމެވެ. މިއުއްމަތު

ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވާ އުޅެތެވެ. އޭގެ هللا މަސްކުރިން މި މަސް ލިބޭތޯ މާތް 6ސަލަފުއް ޞާލިހުން މި މަސް އައުމުގެ 

ކުރިން އެމީހުންގެ މަރު ނުހިއްޕެވުމަށެވެ. ސުވާލަކީ އަޅުގަޑުމެންނަށް އެގޮތަށް އިޙްސާސްކުނުރެވެނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. މިމަސް 

ލުކުރުމުން އުފާނުވަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. ޖަވާބު ވަރަށް ސާފެވެ. އީމާންތެރިކަން ބަލިކަށީއެވެ. ފާފަތަކުން އަޅުގަޑުމެންނާ ބައްދަ

 ތަތްތެޅި ހިތުގައިވަނީ ފަރުދާއެއްލެވިފައެވެ. ހެޔޮކަންތައް ކުރުމަށް ހިތް ނޭދެއެވެ. ބުރައީއެވެ. 

 

ނީ ދެންނެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން ސާބިތު އާދެ، ރޯދަކުރުކުރުން އެއީ މައްސަލެއްނޫންކަމަށް އަޅުގަޑަށްވާ

ކޮށްދޭންވެސް ޖެހޭނެއެވެ. ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން، ރޯދަކުރުކުރުމަކީ ކަމެއްގައި ވަޤުތު މަޝްޣޫލުކޮށްގެން ވަޤުތުނަގާލުމެވެ. 

ކޭވެސް ދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. ލަވަޔާއި މިޔުޒިކަކީ ޙަރާމް އެއްޗެކެވެ. އެޕިކަޕުން މިޕިކަޕަށް ދިޔުމަކީ ރަގަޅުކަމެ، ނަމަވެސް

މިމަހުގެ ހުރުމަތަށް ބަލާފައެވެ. މި މަހުގެ މިވަޤުތަކީ އަގުނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑު ނިޢްމަތަކަށްވުމުން، އެކަމަށް 

 ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ.  
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ވަނީނަމައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރޯދަ ކުރު ކުރެވިދާނެއެވެ. އެކަން ތިބާއަށް ރަގަޅުގޮތުގައި ކުރަން އެނގޭކަމުގައި 

 އެގޮތުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ. 

މި މަހަކީ ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނު މައްސަރެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާ މި މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޤުރުއާން ކިޔެވުން:  – 1

ވެގެން ޖުޒުއެއް ކިޔަވަން އަޒުމު ކަނޑައަޅާށެވެ. އޭރުން ރޯދަކުރުކުރަން ކިޔަވާނެ މިންވަރެއް ކަނޑައަަޅާށެވެ. ދުވާލަކަށް މަދު

ރޯދަމަސް ނިމޭއިރަށް ޚަތިމެއްކުރެވޭނެއެވެ. ރޯދަމަހުގައި ޙަތިމެއް ކުރުމަކީ ވާޖިބެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް މުސްތަޙައްބު 

ން ކިޔަވާ އުޅުނު މީހެކޭ ބުނަން ރޯދަމަހުގެ ބަރަކާތަށް އެދިގެން ޤުރުއާ، ކަމެކެވެ. މަދުވެގެން ޙަތިމެއް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

 އަޅުގަޑަށް ވަރަށް އުނދަގުލެެވެ.

 

ެ. އަދި ދީނީ ދަރުސްތައް އަޑުއެހުމެވެ. މާޒީގެ ދީނީ ފޮތްތައް ކިޔުމެވކުރެވިދާނެ ދެވަނަ ކަމަކީ،  ރޯދަކުރުކުރަން  -2

ދަރުސްތަކާއި މިހާރުގެ ދަރުސްތައް ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.  މިކަންކުރަންވީ ތިމާގެ ޖާހިލުކަން 

ސްކަންދޭށެވެ. ފިލުވާލުމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ރޯދަމަހާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ކިޔާށެވެ. އަދި އެކަމަށް ޙާއްޞަ ދަރުސްތައް އި

މޫސުމީގޮތުންނެވެ. އޭރުން ތިމާގެ ރޯދައިގެ ފިޤުހު އިތުރުވާނެއެވެ. އަދި އަހުލުންނަށް އެނގޭ އެއްޗެހި ބުނެދޭށެވެ. އޭރުން 

 ސިނކުޑީގައި ހަރުލާނެއެވެ.  

 

ރަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ޙާއްޞަކޮށް މައިންބަފައިންނާއި ވަކިން އުޅޭނަމަ އެމީހުންނަށް ޒިޔާމައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން؛  – 3

އެމީހުންނަށް އެދުވަހަށް ބޭނުންވާ ބާޒާރުކޮށްދޭށެވެ. ރީތިބަހުން އެމީހުންނާ ވާހަކަދައްކާށެވެ. އެމީހުންނާ އެކު ކޮންމެ 

ގެ ރުއްސެވުން އިންތިހާއަށް ލިބޭނެއެވެ. ރޯދާގެ ޘަވާބާއި هللا ދުވަހުކުވެސް ވަޤުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މާތް

އަށް އަޅުކަންކުރުމަށްފަހު މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުމަށް ޤުރުއާނުގައި ވަނީ هللا މަ އިތުރުވާނެއެވެ. އެހެނީ މާތްދަރު

ވަރަށް ބޮޑަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. މިއީ ކުޑަކަމެއް ނޫނެވެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑުކަމެކެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ފައިދާ 

މިކަމުގެ ހެޔޮކަން އަދި ބޮޑުކަން ފެނި ހާމަވެގެން ދާނެއެވެ. އެދަވަހަކުން، އާދެ  އިންސާނައަށް ނުކުރާނެ ދުވަހުން

ޤިޔާމަތްދުވަހުން ހިތަށްއަރާނެއެވެ. މުޅި އުމުރު މި މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމުގައި ހޭދަކުރެވުނު ނަމަހީއެވެ. އެހާވެސް 

 ކި ރޯދަކުރުކުރާނެ މޮޅު ގޮތެއް އޮވެދާނެތޯއެވެ.ކަމުގެ މަތިވެރިކަން ބޮޑެވެ. އެހެންކަމުން، މި އަށްވުރެ ވަ

  

މިއީ އާދާއިގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބަލާށެވެ. މިއީ ވަރަށް މަތިވެރި ކަމެކެވެ. އެހެނީ،  ؛ޢާއިލީ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން  -4

އަމުރުކުރައްވާ ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ  هللاރަޙިމުގެ ގުޅުމާއި ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެއަށް ފަރުވާތެރިވުމަށް މާތް

ކަމެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަވަށްޓެރީންވެސް ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ތިބާއަށް ހުސްވަޤުތެއް ލިބި ރޯދަކުރުކުރާ 
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ގެ ރުއްސެވުމާއި ފުއްސެވުން މިކަމުގެ ސަބަބުން ތިބާއަށް هللا ހިތްވެއްޖެނަމަ، އެގޭގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލާށެވެ. މާތް 

ވަރުވެދާނެއެވެ. ރޯދާގެ ޡަވާބާއި ދަރުމަ އެތައް ގުނައަކަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އަދި މިން

އެމީހުންނާ އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ބޭކާރުވާހަކަތައް ދެއްކުމުގައި މިފުރުޞަތު 

ނުގެ މަތިވެރިކަމާއި ރޯދާއިގެ މަތިވެރިކަމުގެ ވާހާކަ އެމީހުންނަށް ގިނަގިނައިން ނަގައިލައިގެން ނުވާނެއެވެ. މި ދީ

 ހަނދާންކޮށްދޭށެވެ.

 

އާދެ، ރަވާތިބު ސުންނަތޭ މިކިޔާ ސުންނަތް އަޅުގަނޑު ހިތުން ނޭނގޭ މީހެއް ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް ކުރުން؛  -5

ންދުރު ނަމާދުގެ އިހު ހަތަރު ރަކުޢަތް އަދި އެނަމާދުގެ ފަހު ދެ ނުހުންނާނެއެވެ. އެއީ ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ދެރަކުޢަތް، މެ

ރަކުޢަތް، މަޣްރިބް ނަމާދުގެ ފަހު ދެ ރަކުޢަތް އަދި ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހު ދެ ރަކުޢަތެވެ. އެހެންކަމުން، މިއީ ވަރަށް 

ވާރިދުވެފަ ހުރި ނަމާދުތަކެކެވެ.  ސުންނަތްކަން ގަދަ ނަމާދުތަކެކެވެ. އެކަމުގެ މާތްކަމާބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ޙަދީޡްތައް

އެހެންކަމުން، ރޯދަކުރުކުރުމަށް މިއީ ވަރަށް ފައްކާ ޕޮރްގުރާމަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ. އެއްވެސް ރާތިބު ސުންނަތެއް 

 ދޫކޮށްނުލުމަށް އަޒުމު ކަނޑައަޅުއްވާށެވެ. ޡާބިތުވެއްލައްވާށެވެ.

 

ތިބާގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަރަކުން މިކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. ގެއަށްް  ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި  ރޯދަ ވީއްލުން ދިނުން: – 6

ރަށްޓެހީންނަށް ދަޢުތު ދެވިދާނެއެވެ. އެހެންނޫންނަމަ، ގެ ކައިރި މިސްކިތަށްވެސް އެމިސްކިތަށްދާ މީހުން ރޯދާވީއްލަން ކަދުރު 

މަތިވެރި ކަމެކެވެ. އެހެނީ، ތިބާ ދޭ އެންމެ ކަދުރު އޮށަކުން ރޯދަވީއްލާ ކޮޅެއް ޞަދަޤާތް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިއީ ވަރަށް 

 ތިބާއަށްވެސް ލިބިގެންދާނެތީއެވެ.  ،އޭނައަށް އެއްވެސް އުނިވުމެއްނެތި ،މީހާއަށް ލިބޭ ޡަވާބާއި ދަރުމަ

 

 

ޝައްކެތްހުރި  ތައް ހުންނާނެކަމީކަންތައް ބައިވަރު ކުރެވިދާނެ ރޯދަކުރުކުރަން ރަމަޟާންމަހުގައި، އަދިވެސް

ކަމެއްނޫނެވެ. ތިބާގެ މިއަށްވުރެ މޮޅެތި އައިޑިޔާތައް ހުރުން އަކަށީގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ސިނކުޑީގަ އައިޑިޔާތައް 

 ރުއްސަވާ އަދި ފުއްސަވާ ކަންތަކުގައި ރޯދަ ކުރުކޮށްލައްވާށެވެ. هللا ނުބާއްވާށެވެ. ޢަމަލީގޮތުން ދައްކާށެވެ. އަދި މާތް
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 އިޢުތިކާފު ކުރުން؛ މިސްކިތުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާލުންތޯ؟

 

ގެ ގެކޮޅެވެ. މި އުންމަތުގައި، ފުރަތަމަ هللا މިސްކިތްތަކަކީ ވަރަށްވެސް މާތް ޤަދަރެއް ލިބިގެންވާ ތަނެކެވެ. މާތް 

އެވެ. سلم صلى هللا عليه وބިނާކުރެވުނު މިސްކިތަކީ ޤުބާ މިސްކިތެވެ. އެ މިސްކިތް ބިނާ ކުރެއްވީ ކީރިތި ރަސޫލާ 

އެއަށްފަހު، މަސްޖިދުއްނަބަވީ އެވެ. އެހެންކަމުން، މިސްކިތްތަކުގެ ޤަދަރާއި މާތްކަން އެންމެ ބޮޑަށް އެނގޭނީވެސް އެ 

 ނަބިއްޔާއަށް ކަމާމެދު ޝައްކެތްނެތެވެ.

 

لى هللا عليه صދެން އޮތީ، މިސްކިތުގައި ނިދުމާއި ކެއުމާއި ބުއިމުގެ ވާހަކައެވެ. މިސްކިތް ބިނާ ކުރެއްވި ނަބިއްޔާ 

َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم . ެވަނީ ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ދިހައިގައި އިޢުތިކާފަށް އިންނަވާފައެވ وسلم َها َأنَّ النَِّبي َي اللَُّه َعن ْ عن َعائيَشَة َرضي
َّتَّ تَ َوفَّاُه اللَُّه ، ُُثَّ  َِ ْن َرَمَضاَن  َر مي ْن بَ ْعديهي ( رواه البخاري ) َكاَن يَ ْعَتكيُف اْلَعْشَر اأَلَواخي ( ومسلم 2226) اْعَتَكَف أَْزَواُجُه مي

ދުނިޔެއަށް އަލްވަދާޢު  صلى هللا عليه وسلمމާނައީ:ޢާއިޝާ ގެ ކިބައިގެން ރިވާވެގެންވެއެވެ. " ނަބިއްޔާ  )1112)

ވިދާޅުވަންދެން، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހައިގައި އިޢުތިކާފަށް ހުންނަވައެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނަށްފަހު، 

 އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބި އަނބިކަބަލުން )މި ސުންނަތަށް ޢަމަލުކޮށް( އިޢުތިކާފު ކުރެއްވިއެވެ." އެގޮތުން ކެއުމާއި ބުއިމާއި

ގެ صلى هللا عليه وسلمނިދިކުރެއްވީވެސް މިސްކިތުގައެވެ. އަދި އުއްމަތަށް އެކަންތައް ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ 

ކޮންމެ ދަސްކޮށްދެއްވުމަކީވެސް ރިވެތި ކަމެކެވެ. ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެކެވެ. މުއުމިނުންނަށެވެ. ޤިޔާމަތްދުވަހަށް އީމާންވާ 

َر َوذََكَر اللََّه َكثيريًا لََّقْد َكانَ މީހުންނަށެވެ.  َسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اْْلخي َِ މާނައީ:" [ ٢٢:٣٣] َلُكْم ِفي َرُسولي اللَّهي ُأْسَوٌة 

 ގެ اللَّهތިޔަބައިމީހުންނަށް ރިވެތިވެގެންވާ ނަމޫނާއެއްވެއެވެ. )އެއީ(  އާގެ ކިބައިގައި، رسولގެ  اللَّهހަމަކަށަވަރުން، 

 ".މީހަކަށެވެ ހަނދުމަކުރާ ކަމުގައިވާ اللَّهއަށް އެދޭ، އަދި ގިނަގިނައިން  ثوابގެ  آخرة ދަރުމައާއި،

 

އެހެންކަމުން، ޞަޙާބީ ބޭކަލުންވެސް އިޢުތިކާފު ކުރެއްވިއެވެ. މާނައަކީ ނިދުމާއި ކެއުމާއި ބުއިންވެސް، އެތަނުގައި 

 އެ ދުވަސްވަރު ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. 

 

ނަމަވެސް، މިރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއަކު ހިންގާ ނޫހެއްގައި ވަނީ މި ސުންނަތަށްވެސް ހަޖޫ ޖަހާ ލިޔުމެއް 

ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން، މިބައި މީހުން މިކަމަށް ބިރުވެތިވުން ހުއްޓެވެ. އެހެނީ މަޖަލަކަށްވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ 
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اَل تَ ْعَتذيُروا َقْد َكَفْرُُت بَ ْعَد ން ބޭރުވެ ކާފަރުވެދާ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ޢަމަލެކެވެ. ސުންނަތަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ދީނު
نَي ] ۚ   إيميَانيُكمْ  َن َُّهْم َكانُوا ُُمْريمي ْب طَائيَفًة بُي نُكْم نُ َعذِّ ނުދައްކާށެވެ!  عذرތިޔަބައިމީހުން މާނައީ: " [٦:٩٩إين ن َّْعُف َعن طَائيَفٍة مِّ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް  ވެފައިކަން ކަށަވަރެވެ. كافرވުމަށްފަހު، ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަތިބީ  إميان ތިޔަބައިމީހުން

 ދެއްވަމެވެ. އެއީ ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެން عذابއަނެއްބަޔަކަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ  ކުރެއްވިޔަސް، عفوތިމަންރަސްކަލާނގެ 

 ."ކައެވެކުށްވެރި ބަޔަކު ކަމުގައި ވީކަމަށްޓަ

 

ތެދެކެވެ. މީގެ ކުރިން، މި ރާއްޖެގައި މި ސުންނަތަށް ޢަމަލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު އެކަން 

ކުރަން ބޭނުން ބަޔަކަށް އެވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން، އެއީ މިސްކިތުގެ ޤަދަރާއި ހައިބަތު 

ސްކިތް މާތް ކުރެއްވި ފަރާތުން އެވަނީ އެކަމަކީ ޝަރުޢީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑާލީކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ، މި

ލައްވާފައެވެ. އަދި އުއްމަތަށް ނަމޫނާއެއްކަމުގައި ލެއްވި އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ މިސްކިތް ބިނާ ކުރެއްވި ފަރާތުން އެވަނީ 

ކާފަށް ޢިޝާރާތްކުރައްވާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އިޢުތިهللا އެކަން ޢަމަލީގޮތުން ދައްކަވާފައެވެ. މާތް 

ُجودي ] عي السُّ نَي َوالرُّكَّ نَي َواْلَعاكيفي َ ليلطَّائيفي رَا بَ ْيِتي يَم َوإيَْسَاعييَل أَن َطهِّ ْدنَا إيىَلٰ إيبْ رَاهي ގެފާނާއި  إبراهيمއަދި  މާނައީ: " [٣:٣٣٢َوَعهي

ކުރާ  سجود ركوعމީހުންނާއި  ޢުތިކާފުގައި ތިބޭމީހުންނާއި އި ކުރާ طوافގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެންގެވީމެވެ.  إَساعيل

 ".ކުރައްވާށެވެ طاهرދެބަފައިކަލުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ ގެފުޅު  މީހުންނަށްޓަކައި ތިޔަ

 

ގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން صلى هللا عليه وسلم އެހެންކަމުން، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައު ކަމަކަށް ވިޔަސް، ރަސޫލާ

ގެ هللا މާތް  ،ދެހަރަމްފުޅުގައާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގަމުން އަންނަ ވަރަށް މަތިވެރި ސުންނަތެކެވެ. މިއީ

މިސްކިތްތަކުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭކަމެއް ނަމަ، އެކަން އެ ފަރާތުން ޝަރުޢު ނުކުރައްވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން 

نَ މިކަމަށް ހިތާ ނުވުމަކީ، ދީނުގައި ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ މަތިވެރި އަޅުކަމަކަށް ނުރުހުންތެރި ވުމެވެ.  ٍن َواَل ُمْؤمي ٍة َوَما َكاَن ليُمْؤمي
مْ  ْن أَْمريهي بييًنا ] ۚ   إيَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا أَن َيُكوَن َْلُُم اْلْييَ َرُة مي މާނައީ:  [ ٢٢:٢٩َوَمن يَ ْعصي اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّ

 مؤمنފިރިހެނަކަށްވެސް، އަދި  مؤمنނިޔާކުރައްވައިފިހިނދު،  އާ ކަމަކަށް رسولއާއި، އެކަލާނގެ  اللَّهއަދި "

 رسولއަށާއި، އެކަލާނގެ  اللَّهއޮތުމަކީ ނެތްކަމެކެވެ. އަދި  اختيارއެއުރެންގެ އެކަމުގައި އެއުރެންނަށް  އަންހެނަަކަށްވެސް،

  ."މަގުފުރެދުމަކުން އެމީހަކު ފުރެދިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ އާއަށް އުރެދިއްޖެ މީހާ )ދަންނާށެވެ!( ފަހެ، ފާޅުވެގެންވާ

 

ދެން، "މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅުގައި އިޢުތިކާފަށް ގިނައިން ތިބެނީ ބޭރު މީހުންނޭ، އެތާ މީހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ" 

ބުނެ ބައެއް މީހުން ކުރާ ދައުވާއެއް އޮވެއެވެ. ތެދެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނުން މިލިޔަނުން މީހުން، ރޯދައާއި ހައްޖު 

އި ޢުމްރާވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އިޢުތިކާފު ކުރަންވެސް، އަދި ނަމާދުކުރަންވެސް އަދި މޫސުމުގައި އެތަނަށް ދެއެވެ. ހައްޖާ

ޙައްޖުކުރަންވެސް ގިނައިން ތިބޭނީ ބޭރު މީހުން ކަމާމެދު ޝައްކެތްނެތެވެ. ނަމަވެސް، އެތާ މީހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ 
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ޤުރާ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ މީހަކީމެވެ. އެތަނުގެ  ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެކެވެ. އެހެނީ، އަޅުގަނޑަކީ، މައްކާގެ އުއްމުލް

 ނިސްބަތުން އިޢުތިކާފު ކުރާ މީހުންވެސް ގިނައެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ދައުވާއަކީ ބާޠިލް ދައުވާތަކެކެވެ.

 އުފާވެރިކަމުގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ!...

 

ވެސް ނުމެނޫނެވެ. އެކަމަކު، ދީންވެރިންނާއި އަޅުގަނޑަކީ މާ ދީންވެރި މީހެއް ނޫނެވެ. އަދި މާ ބޮޑު އަޅުވެރިއެއް

 އަޅުވެރިން ފެނުނީމާ ވަރަށް އުފާވެއެވެ. އެމީހުންގެ ތެރެއިން ވުމަށް ހިތާ ހިތުން ދުޢާކުރެވެއެވެ.

  

މި ރަމްޟާން މަސް ވެގެން މިދަނީ އެފަދަ ދީންވެރިންނާއި އަޅުވެރިން ފެންނަމުންދާ މައްސަރަކަށެވެ. މިހާރު 

އުޅެނީ ފަހު ދިހައެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން، މިސްކިތްތަކުގައި، ރޭގަނޑު ފަހު ބައިގައި ދަމު ނަމާދު ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި 

ފަށައިފިއެވެ. އަދި ދަމު ނަމާދުގެ ދަރުމައަށް އެދިގެން، ލައިލަތުލް ޤަދްރިއަށް އެދިގެން، ދަމު ނަމާދަށް ދާ މީހުން މަދޭ 

ފުރަތަމަ ކޮޅާ އަޅާ ، ރުތަކުގައި ރަމްޟާން މަހުގެ މިހިސާބަށް އަންނަ އިރުދެންނެވޭކަށް ނެތެވެ. އެހެނީ، އެހެން އަހަ

ބަލާއިރު، ނަމާދަށް އަރާ މީހުން މާބޮޑަށްވެސް މަދުވެގެން ދެއެވެ. ނަމަވެސް، މި އަހަރު އެގޮތަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

 މަދުވި ނަމަވެސް އެހާ ބޮޑަށް މަދެއްނޫނެވެ.

 

****************************** 

 

އަބަދުވެސް މިރާއްޖޭގައި ، ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން، "ދީނީ ޢިލްމުވެރީންގެ ދުލުގައި ތަޅު އެޅުވިފައި" ހުރި ވާހަކަ އަކީ

ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. އެއީ ހަމަ ތެދެކެވެ. ހައްޤު ބަސް ބުނެފި މީހެއްގެ ނަސީބަކަށްވެގެންދަނީ ޖަލުގެ ކުޑަ ގޮޅިއެވެ. އެވެސް 

ްނަށް ޢިލްމުވެރިނ، ފާތު ރަހަތަކުގެ ބޮޑެތި އަނިޔާގެ އަޒާބު ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ. އެހެން ނަމަވެސްބޯނަސްއެއްގެ ގޮތުގައި ތަ

ގެ ދީނަށް ގޮވާލަން ފުރުޞަތު ލިބުމާއިއެކު، މިވަނީ މި ދީބަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރު ކުރަން هللا މިނިވަންކަން ލިބި، މާތް 

އްބައި ބޭފުޅުން ދީނީ ޖަމްޢިއްޔާތަށް ހެއްދެވިއެވެ. ވަކި ފަރުދުންގެ ފަށާފައެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ޕާޓީ ހެއްދެވިއެވެ. އަނެ

ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާން ލޯބި ކުރެއްވި ބޭފުޅުންވެސް އުޅުއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން، ދީނުގެ އަޑު، މި ދީބުގެ ހުރިހާ 

 " ބާރުމިނަށެވެ.ދާއިރާއެއްގައިވެސް ގުގުމަން ފެށިއެވެ. ވަރަށް ބާރަށެވެ. "ބީރަކަށްވެސް އަޑުއިވޭހާ
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 ޢިލްމުވެރީންނާއި ދީނަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ އަޚުންނަށް؛ 

ދަންނަވާލަން އޮތީ، ތި ހުރިހާ ޢިލްމުވެރީންނަށާއި ތިބޭކަލުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްބެވި ދީނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ 

ގެ ދީނަށް ތިޔަ ވެވަޑައިގަންނަވާ هللا ނިޔާ ދަންނަވާ ވާހަކައެވެ. މާތް ުރާއި ތަހުހިތުގެ އެންމެ އަޑިން ޝުކ، އަޚުންނަށް

ގެ ދީނަށް ރުޖޫޢަވާން ފަށައިފި ކަމުގެ هللا ޤުރުބާނީތަކުގެ ފޮނި މޭވާ މި ދީބުން ފެންނަން ފަށައިފި ވާހަކައެވެ. މީސްތަކުން 

. މިދީބުން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަ މާތް އުފާވެރި ވާހަކައެވެ. މުޞައްލީން ނުވަތަ ނަމާޒީން ގިނަ ވެއްޖެކަމުގެ ވާހަކައެވެ

ގެ ސުއްނަތްތައް އަލާވެ ދިރި، މިދީބަށް ނެވާލާން ފަށައިފި ވާހަކަވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން،  صلى هللا عليه وسلمނަބިއްޔާ 

ވަނީ ތި ތިބޭކަލުން ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. މި ދީބު ރޮނީ ތިފަދަ އަބްޠާލުންނަށެވެ. ހަޤީޤީ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރު

ގެ ފަޠަޙައާއި ނަޞްރުވަނީ ތި ބޭކަލުންނަށެވެ. އެހެންކަމުން، މި ދީބު މި ހޭދަކުރާ ތާރީޚީ هللا ބޭކަލުންނަށެވެ. މާތް 

މަރުހަލާގައި، ތި ބޭކަލުން އިތުރަށް ހިތްވަރު އާލާކުރައްވައި، ތިބޭކަލުންގެ އަޘަރު މިދީބަށް ދޫކުރައްވާފައި ނޫނީ 

 ޅުއްވާށެވެ.ވަޑައިނުގަތުމަށް އަޒުމު ކަނޑައަ

 

 ދަމު ނަމާދަށް ދާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް؛ 

ގެ ރުއްސެވުމާއި ފުއްސެވުން އެދި ތިކުރައްވާ ހިތްވަރަށް ސާބަސް ދަންނަވަމެވެ. ތި ގޮތުގައި هللا މާތް 

ކަށެވެ. ޘާބިތުވެލައްވާށެވެ. ދެން އޮތީ މަދު ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ނަމަވެސް، އެންމެ މުޙިންމުކަމެއް ދޭންވާނީ ފަރުޟު ނަމާދުތަ

ގެ ޙަޟްރަތުގައި ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު އެހެން ޢަމަލެއް ނޯންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ތިބާ ފަރުޟު هللا އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް މާތް

ޖަމާޢަތުގައި އެ ފަސް ނަމާދު ، ނަމާދަށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ރައްކައުތެރިވާށެވެ. ފިރިހެން ބޭކަލުން ބަލަންވާނީ

ރުޢީ އެއްވެސް އުޒުރެއްނެތި ޖަމާޢަތް ދޫކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، ދަމު . އެހެނީ، ޝައަދާކުރެވޭތޯއެވެ

ނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތަށް ގޮސް، ފަތިސް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ނުދެވޭނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު 

ގެ ޖަމާޢަތަކީ ފިރިހެން ކަލުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ. މައްސަލައެކެވެ. އެހެނީ ދަމު ނަމާދަކީ ސުންނަތެކެވެ. ފަތިސް ނަމާދު

އިސްކަމަށް، އިސްކަން ދެއްވާށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މުރާދު އޮޅުވާނުލެއްވުން އެދެމެވެ. އެހެނީ، މި ދަންނަވަނީ ދަމު ނަމާދު 

ސް، ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށް ނުކުރައްވާށެކޭއެއް ނޫނެވެ. ދަމު ނަމާދުވެސް ބަރާބަރަށް ކުރިޔަށް ގެންދަވަން ވާނެއެވެ. ނަމަވެ

 ވަރަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާށެވެ. 

 

ދެން، މި ރަމްޟާންމަހުގައި ތި ދައްކަވާ ހިތްވަރު، ރަމްޟާން މަސް ނިމުނީމަވެސް ދައްކަވަން އަޒުމުގައި ހުންނަވާށެވެ. 

އްކަން ހާމަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ގެ ރުއްސެވުމާއި ފުއްސެވުމަށް އެދުމުގައި، ތިބާ ތީ ތެދުވެރިއެهللا އެހެނީ، އޭރުން މާތް 

ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ އަޘަރުން ޖަރީވެ ޒީނަތްތެރިވި މީހެއްކަމުގައި ތިބާ ވެލައްވާނެއެވެ. އެއީ ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވާ 

 ޤަބޫލުކުރެއްވިކަމުގެ ދުނިޔެވީ ޢަލާމާތެކެވެ.هللا ގޮތުންނަމަ، ޢަލާމާތެކެވެ. ތިބާގެ ރޯދައާއި ޤިޔާމުއްލައިލް މާތް 
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 ާފިލުކަންމަތީގައި ތިބި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް؛ޣ 

އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ!. ރަމްޟާން މަހުގެ އެންމެ ފަހުގެ ދުވަސްތައްވެސް މިއޮތްގެން ފަސްދީ ދަނީއެވެ. 

ނގަމުންދަނީ އެންމެ ތިބާ މި ބަރަކާތްތެރި މަހުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބަޔަށްވުރެވެސް ގިނަ ދުވަސް ނަގާލައިފީމުއެވެ. ދެން މި ހި

މާތް ދުވަސްވަރެވެ. ހޭ އަރާށެވެ. މި ހެޔޮކަން ފަސްދީ ދިޔަ ނުދޭށެވެ. އެހެން ނޫނީ، ޖިބްރީލުލް އަމީން ކުރެއްވި ބަދު ދުޢާ 

އާމީން ވިދާޅުވެފައެވެ.  صلى هللا عليه وسلمތިބާއަށް ހައްޤުވެދާނެއެވެ. އެ ދުޢާއަށްވަނީ މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ 

 މުން، ހަލާކުވެގެންދާ ބައިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ތިބާ ނުވާށެވެ. އެހެންކަ

 

އޭ ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ނިދާފައި ތިބި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ!. ކުޑަ މިނުން ފަރުޟު ފަސް ނަމާދަށް 

ހޭ އަރާށެވެ. އަދި  ރައްކައުތެރިވެވޭތޯ ބަލާށެވެ. ތިބާގެ ރޯދަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް މެއެވެ. ޣާފިލުކަންމަތިން

މި މަހުގައި އެހެންމީހުންވަމުންދާ ޤުރުބާނީ ނިކަން ބަލާލަބަލާށެވެ. އަދި ، ގެ ފުއްސެވުމާއި ރުއްސެވުމަށްهللا ބަލާށެވެ. މާތް 

އެއިން ޢިބްރަތްލިބި މި މަހުގެ ދެން ބާކީ އޮތް ދުވަސްކޮޅު އަތުޖެހޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. އެހެންނޫނީ، ތިބާތީ އަބަދުގެ 

 ދަށް ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭ މީހަކަށް ވެދާނެއެވެ. ބުއްދިވެރިންނަކީ، "ވެހޭތާ ފެންނަގާ" މީހުންނެވެ.އަބަ

 

ލައިލަތުލް ޤަދްރީގެ މަތިވެރި ޘަވާބާއި ދަރުމަ މިންވަރު  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށްهللا އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ، މާތް

ކޮށްދެއްވުމެވެ. އެއިލާހުގެ ފަޟްލަވަންތަވެރިކަމާއި ރަޙްމަތްވަންތަ ވެރިކަމުންނެވެ. އަދި މި ރަމްޟާން މަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން 

 ހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާހެވެ. އީ ހުރިهللا މި ހިފާ ރޯދައާއި މިކުރާ ޤިޔާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، މާތް 
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 ޢީދު ދުވަހުގެ މުހިންމު ބައެއް އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތައް...

 

ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ.  ،ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ޖެހެން، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ނިމި، ހަމަކަށަވަރުން

ގެ ސުންނަތާއި މަތިވެރި ޞަޙާބީންގެ އަޘަރުތަކުގެ އަލީގައި، ޢީދުގެ ބައެއް صلى هللا عليه وسلم އެހެންކަމުން، މާތް ނަބިއްޔާ 

ގެ ރުއްސެވުމާއި هللا މުހިންމު އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. އެދުމަކީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން މާތް

 އުޚުތުންނަށް މިންވަރުވުމެވެ.ފުއްސެވުން، މިއަޅާއަށާއި ތިޔަ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި 

 

 އެގޮތުން؛

  ؛ވުންރީތިވެ ނަލަ -1

ވަނަ ޙަދީޘްގައި މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެން  948. ޞަޙީޙް ބުޚާރީގެ ޘާބިތުކަމެކެވެ ސުންނަތުން މިއީ، އާދެ

 އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް، އެ ޙަދީޘަކީ ދިގު ޙަދީޘެއްކަމުން، މިތާ ނަކަލު ނުކޮށް ދޫކޮށްލަނީއެވެ. 

  . ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ ވަރަށް ވެ އާހެދުމެއް ލުމަކީރީތި ހެދި ނަލަ،  ނަމާދަށްޓަކައި ޢީދު، ދުވަހަށްޓަކައި ޢީދު، އެހެންކަމުން

 

 ވަރާ ހިނައިގަތުން؛ ފެން -2

 މިފަދަ، ޙާޟިރުވާ މުސްލިމުން ހުރިހާ، އެހެނީ. ޖެހޭނެއެވެ ޠާހިރުވާން ސާފު ފެންވަރާ، ކުރިން ދިޔުމުގެ ނަމާދަށް ޢީދު

  .ކަމެކެވެ ޖެހޭނެ ކުރަން ކޮންމެހެންވެސް ދިޔުމަކީ ލައިގެން ހުވަނދު ދުވާ މީރުވަސް، ފެންވަރާ މުނާސަބަތަކަށް އުފާވެރި

عنه   َعْن نَافيٍع: أَنَّ َعْبَد اللَّهي ْبَن ُعَمَر رضي اهلل އެހެނީ އިމާމު މާލިކުގެ އަލްމުވައްޠައުގައި މިފަދައިން ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.
ْطري قَ ْبَل أَْن يَ ْغُدَو إيىَل اْلُمَصلَّىَكاَن  ُل يَ ْوَم اْلفي ރިވާކުރެއްވިއެވެ. هللا މާނައީ: " ނާފިޢު ރަޙިމަހު )183)موطُ مالك،  .يَ ْغَتسي

ޢަންހުމާ، ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހު، ޢީދުކުރާ މުޞައްލައަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން هللا އިބްނު ޢުމަރު ރަޟިޔަهللا ހަމަކަށަވަރުން، އަބްދު

 އިގަނެއެވެ." ފެންވަރާ ހިނަ

 

 ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކައިގެން ދިޔުން؛  -3
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 ނިމިގެން ނަމާދުން އޮންނަނީ ދުވަހު ޢީދު އަޟްޙާ، އެހެނީ. ތަފާތު ގޮތެކެވެ މުޅިން ދުވަހާއި ޢީދު އަޟްޙާ މިއީ، އާދެ

 އްޗެއް ކެއުމެވެ. އެ ކުރިން ދިޔުމުގެ ނަމާދަށްދުވަހު، ސުންނަތްގޮތަކީ،  ޢީދު ފިޠުރު، ނަމަވެސް. ކެއުމަށެވެ އައިސް

 

ގެ ސުންނަތުން ވަރަށް ގިނަ ޙަދީޘްތަކެއް ވާރިދުވެގެން  - صلى هللا عليه وسلم - ރަސޫލާ ކީރިތި މިކަމަށް

َعْن أََنسي ޢަންހުގެ މިރިވާޔަތް ނަކަލުކޮށްލާނަމެވެ. هللا ހަމައެކަނި އަނަސް ރަޟިޔަ  ،އައިސްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މިތަނުގައި
ُُْكَل ََتَرَاٍت. ويُكلهن ويتراً  َكاَن َرُسوُل اللَّهي صلى اهلل عليه وسلم ال :عنه ، قَالَ  ْبني َماليٍك رضي اهلل َّتَّ َي َِ ْطري  يَ ْغُدو يَ ْوَم اْلفي

، ކަދުރުކޮޅެއް ފަރީކުޅުއްވުމަށްފަހު މެނުވީ - صلى هللا عليه وسلم – ރަސޫލާ ރިތިކީ: މާނައީ )311)صحيح البخاري، 

 ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދަށް ވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ. އަދި ކަދުރު ފަރީކުޅުއްވަނީ އޮނަހިރު އަދަދުންނެވެ".

 

 ޢީދު ދުވަހު އެއްވެސް ރޯދައެއް ނުހިފުން؛ -4

ޢަލަހި ވަސައްލަމް ވަނީ هللا ރޯދައެއް ނުހިފުމަށް މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަމިއީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. އެދުވަހު، އެއްވެސް 

ޢަމުރު ކުރައްވާފައެވެ. އެހެނީ، އެދުވަހަކީ އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުން، އެކަކު އަނެކަކާއި 

ވެ. މިކަމުން، އެއްވެސް މުސްލިމެއް ބައްދަލުކޮށް، ތަހުނިޔާ ކިޔާ، އުފާފާޅުކޮށް، ކައި ބޮއެ ހަދާ ދުވަހަކަށްވާތީވެސް މެއެ

 ގޮތަކަށް ނުވާތީއެވެ.މަޙްރޫމްވުމަކީ އިސްލާމްދީން އެދޭ

ِّ صلى اهلل ْطري  : عليه وسلم َعْن النَِّبي : اْلفي މާނައީ: " ދެ ދުވަހެއްގައި  (3331صحيح البخاري،  (َواأْلَْضَحى ال َصْوَم ِفي يَ ْوَمنْيي

 ރޯދައެއް ނުވެއެވެ. އެެއީ ފިޠުރާއި އަޟްޙާ ދުވަހެވެ". 

 

 ފައިމަގު މިސްކިތަށް ދިޔުން؛ ،ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް -5

ًيا،  َكاَن َرُسوُل اللَّهي صلى :ُعَمَر، رضي اهلل عنهما، قَالَ  َعني اْبني  ًيااهلل عليه وسلم ََيْرُُج إيىَل اْلعييدي َماشي ُع َماشي ِسن / ( َويَ ْرجي
ޢީދަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ  - صلى هللا عليه وسلم -–މާނައީ: " ކީރިތި ރަސޫލާ (صحيح سنن ابن ماجه لأللباين

 ހިންގަވާފައެވެ. އަދި އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަނީވެސް ހިންގަވާފައެވެ."

 

އެހެންކަމުން، ކޮންމެ އަޚަކުވެސް އަދި އުޚުތަކުވެސް، މި ސުންނަތައް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ޢީދު ނަމާދަށް ހިނގާފައި 

ގެ ސުންނަތެއް ދިރުވުމުގެ صلى هللا عليه وسلمދިޔުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އަދަބަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މާތް ނަބިއްޔާ 

ޤުވެގެންދާނެކަމީ، އެއީ ޝައްކެތްހުރި ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، މިކަމަށް، ޘަވާބާއި ދަރުމަ އެމީހަކަށް ހައް

 ފަރުވާތެރިވާށެވެ.
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 އެނބުރި އަންނަ މަގު ތަފާރުކުރުން؛ ،ޢީދަށް ދާ މަގާއި -6

صحيح / صحيح سنن  (طَرييٍق آَخرَ  ِفي اللَّهي صلى اهلل عليه وسلم َأَخَذ يَ ْوَم اْلعييدي ِفي طَرييٍق، ُُثَّ َرَجَع  وَعْن اْبني ُعَمَر: أَنَّ َرُسولَ 
ޢީދު ދުވަހު، ޢީދަށް ވަޑައިގަންނަވަން  صلى هللا عليه وسلمމާނައީ: " ހަމަކަށަވަރުން، ރަސޫލާ  .(413أِب داود لأللباين، 

 ."އެހެން މަގެއް އިޚްތިޔާރުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެނބުރި ވަޑައިގަތުމަށްވެސް އެހެން މަގެއް އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވިއެވެ

 

ބައެއް ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވާގޮތުން، މިގޮތަށް އެކަލޭގެފާނު ޢަމަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، ވިހާވެސް ގިނަ ބަޔަކާ 

ބައްދަލުކޮށް، ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވުމަށެވެ. އަދި އެއީ، އިސްލާމްދީނުގެ ހައިބަތު މުނާފިޤުންގެ ހިތްތަކަށް ވެއްދުމަށް 

 ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވައެވެ.  ކުރެއްވި ކަމެއްކަމުގައިވެސް،

 

ނަމަވެސް، މިތާ އަޅުގަނޑުމެން ލިބިގަންނަންޖެހޭ ދަރުސަކީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތް ދިރުވުމުގެ ގޮތުން، މި 

 ސުންނަތަށް، ޢީދު ދުވަހު ޢަމަލުކޮށްލުމެވެ. އޭރުން އެފުދުނީއެވެ. 

 

 ޤުތު؛ޢީދު ދުވަހު ތަކްބީރު ކިޔުމާއި އެކަން ކުރާނެ ވަ -7

َّت يقضي الصالة، فإذا  عن الزهري: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان َيرج يوم الفطر فيكرب َِّت يُيت املصلى، ِو
صلى  -هللا މާނައީ: " ހަމަކަށަވަރުން، ރަސޫލު  (313لأللباين،  سلسلة األِاديث الصحيحة قضى الصالة قطع التكبري)

ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދަށް ނުކުމެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ތަކްބީރު ކިޔުއްވައެެވެ. އެއީ މުޞައްލަޔާ ހަމަޔަށް  - هللا عليه وسلم

ވަޑައިގެންނެވެން ދެނެވެ. އަދި ނަމާދުކޮށް ނިމިވަޑައިގަންނަވަން ދެނެވެ. އަދި ނަމާދުކޮށް ނިމިވަޑައިގެންނެވީމަ، ތަކްބީރު 

 ކިޔުން ހުއްޓަވާލައްވައެވެ."

 

ބައެއް ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވަނީ، ޢީދު ދުވަހުގެ ތަކްބީރު ކިޔަންފަށާނީ އެދުވަހު މަޣްރިބް ) އެއީ އެންމެ ، އެހެންކަމުން

ފަހު ރޯދަ ހިފާ ދުވަހުގެ މަޣްރިބް( ގަޑިން ފެށިގެން، ޢީދު ނަމާދު ކުރަން އިމާމް މީހާ ނިކުންނަން ދެނެވެ. ނުވަތަ އިމާމު 

 ޢީދު ޚުޠުބާ ކިޔާ ނިމެންދެނެވެ.

 

 ރު ކިޔާނެގޮތް؛ތަކްބީ -8



 
20 

ޢަންހުގެ هللا ބައެއް ޞަހާބީ ބޭކަލުންގެ ފަރާތުން ކިޔާނެ ތަކްބީރު ވާރިދުވެގެންވެއެވެ. އެގޮތުން އިބްނު މަސްޢޫދު ރަޟިޔަ

 ފަރާތުން އަންނަނީ، މާތް ނަބިއްޔާ ޢީދުގެ ތަކްބީރު މިފަދައިން ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. 

 اهلل أكرب، وهلل احلمدأكرب  اهلل أكرب اهلل أكرب، ال أله إال اهلل، واهلل

 

 ޢީދުގެ ތަހްނިޔާ ކިޔާނެ ގޮތް؛ -9

މިކަމަކީ ބައެއް ޞަޙާބީން ކުރެއްވި ކަމަށް ވާރިދުވެގެން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ޢީދު ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ބައްދަލުވާ 

 އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ތަހުނިޔާ މިފަދައިން ކިޔިދާނެއެވެ.

)ރޯދައާއި އަޅުކަންތައް( هللا މާނައީ؛ އަޅަމެންގެ ފަރާތުންނާއި ތިބާމެންގެ ފަރާތުން މާތް  تقبل اهلل منا ومنكم 

 ޤަބޫލުކުރައްވާފާދޭއެވެ.

 

 ؛ޢީދުގެ އުފަލުގައި އަންހެން ކަނބަލުން ބައިވެރިވުން -11

އާދެ، މިދުވަހުގެ އުފަލުގައާއި ޢީދު ނަމާދުގައި އަންހެން ކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން އެއީ ސުންނަތެކެވެ. 

ޙައިޞްވެރިންނާއި އަދިވެސް އެފަދަ އެހެން ބޭކަނބަލުންވެސް ޢީދުގެ އުފަލުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެފަދަ ކަނބަލުންވެސް، މުސްލިމުން ނަމާދުކުރާ ތަން ޙައިޟްވެރިން ނަމާދުގައި ބައިވެރިވުމެއް ނޯ

ވަނީ  صلى هللا عليه وسلمދުށުމަށްޓަކައި އަދި ދުޢާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިކުތުމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ 

ކަކުވެސް ބަކީވެ އެކަހެރިވެ ހުރުމަކީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އެހެނީ، މިއީ ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ ޢީދެވެ. މިކަމުގައި އެ

 އިސްލާމްދީން އެދޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

 

ނަމަވެސް، އަންހެން ބޭކަނބަލުން ނިކުންނަން ވާނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހުއްދަކުރާ ފަދަ ފޭރާމެއް ލައިގެންނެވެ. އަދި 

 ސެންޓާއި ހުވަނދުލުމުން ދުރުވެގެންނެވެ. 

 

ގަނޑުމެން ހިފި ރޯދައާއި ކުރި ޤިޔާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، މާތް އަޅު ،هللاއަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ، މާތް 

  ...ومنكم منا هللا تقبلއީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ އަދި ދީލަތިވަންތަ އިލާހެވެ. هللا 
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